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การพัฒนากลยุทธการตลาดเพ่ือสรางความไดเปรียบ          
ทางการแขงขันของผูประกอบการสมุนไพร ที่ไมใชอาหาร 
จังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก 
Competitive Advantage Marketing Strategy   
of  Herb (Non Food) Entrepreneurs  in Kamphaeng 
Phet and Tak 
 

จิระ ประสพธรรม1 
      Jira prasoptham 

บทคัดยอ 
 การวิจัย การพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และ

จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพดานกลยุทธ

การตลาดของผูประกอบการสมุน ไพรที่ ไม ใชอาหาร 2)  เพื่ อพัฒนา

ความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัด

กําแพงเพชร และจังหวัดตาก จากกลุมผูประกอบการชุมชนผลิตภัณฑสมุนไพร

ที่ไมใชอาหาร ในจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก จํานวน 7 ราย เปน การ

วิจัยเชิงคุณภาพ  ในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติ ที่จะเร่ิมตนจากเปาหมายสําคัญ

ของการรวบรวมขอมูล หรือศึกษาในเชิงคุณภาพ เพราะตองการรวบรวมชุด

ความรูที่เปนสาระ และประเด็นสําคัญ ตลอดจนขอมูล  ที่คาดวาเก่ียวของกับ

ผูประกอบการ การวิจัยเชิงปฏิบัติ  เปนลักษณะนําไปสูการพัฒนา สําหรับการ

พัฒนากลยุทธการตลาดสําหรับผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดตาก ที่พัฒนาข้ึนจากงานวิจัยนี้   ซึ่งประกอบดวย           

 1อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธรุกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกําแพงเพชร 

วาร
สา
รพิ
กุล



        วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบบัที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 

 
330 330 

1) กลยุทธพัฒนาหนวยงานการตลาดสมุนไพรจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก 

2) กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑดานสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  3) กลยุทธการ

ประชาสัมพันธสมุนไพรภายใตกระแสเครือขายสังคมออนไลน  4) กลยุทธ

พัฒนาบุคลากรดานสมุนไพรการใหบริการแกผูบริโภค และการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ 5) กลยุทธเจาะตลาด (กลุมผูบริโภคปจจุบัน) 6) กลยุทธพัฒนาตลาด 

(กลุมผูบริโภคกลุมใหม) 7) กลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรม 8) กลยุทธการสราง

มูลคาเพิ่มโดยเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ 9) กลยุทธสรางความสัมพันธ

ดานสมุนไพร และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกับหนวยงานภายในประเทศ และ

ตางประเทศ 

คําสําคัญ : สมุนไพรที่ไมใชอาหาร, ศักยภาพทางการตลาด, กลยุทธการตลาด

,ความไดเปรียบทางการแขงขัน 

Abstract 

This research had purposes to 1) analyze commercial and 

competitive potential of non-dietary herbal product entrepreneur 

in Kamphaeng Phet and Tak province, 2) develop the marketing 

strategies of non-dietary herbal product entrepreneurs in 

Kamphaeng Phet and Tak province. The participants were 7 

community enterprise groups of non-dietary herbal product 

entrepreneur in Kamphaeng Phet and Tak province. The research 

was qualitative. To start from the important goal of collecting 

information, or study the qualitative. Because they want to collect 

a set of knowledge and important issues as well as information 
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that is expected to be relevant to the operator practical research 

Is a style leading to development. 

For the development of marketing strategy for Herb (Non Food) 

Entrepreneurs in Kamphaeng Phet Province and Tak Province. 

Developed from this research. Consisting of 1) strategy to develop 

marketing agency herbs of Herb (Non Food) Entrepreneurs in 

Kamphaeng Phet Province and Tak Province. 2) product 

development the Herb (Non Food). 3) public relations strategy 

under the current social network Herb (Non Food) 4) develop 

herbal personnel strategy to provide services to consumers and 

health tourism. 5) strategy penetrate the market (consumer groups 

present). 6) strategy to develop market (consumer group). 7) 

strategy marketing activities. 8) strategy to create added value by 

linking networks of cooperation. 9) strategic relationship of herbs 

and health tourism agencies within the country and abroad. 

Keywords :  non-dietary herbal product, commercial potential, 

marketing strategies, competitive advantage 

บทนํา 

ปจจุบันกระแสนิยมการบริโภคอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติและ
สมุนไพรมีมากข้ึน ประกอบกับสมุนไพรไทยสามารถแปรรูปไดหลากหลายเชน 
อาหารเสริมสุขภาพที่มีสวนผสมสมุนไพร เคร่ืองสําอางสมุนไพร เคร่ืองดื่ม
สมุนไพรและยาสมุนไพรเพื่อบํารุงสุขภาพ ตลอดจนความเชื่อของผลิตภัณฑ
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ออนและไมมีผลขางเคียงตอผูบริโภค ราคาต่ํากวาและหาซื้อได
ทั่วไป ทําใหความตองการผลิตภัณฑจากสมุนไพรสูงข้ึนทั้งในระดับประเทศและ
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ตางประเทศ (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต,ิ 2559) ทําใหมีการสงเสริมจากรัฐบาล
ไทยกําหนดเปนยุทธศาสตรสงเสริมและสนับสนุนประเทศไทยเปนศูนยกลาง
สมุนไพรในภูมิภาคอาเซียน (Medical hub) ภายในป ค.ศ. 2025 มีการกําหนด
แผนยุทธศาสตรในการพัฒนาสมุนไพรไทยชัดเจนและมีเปาหมายสงเสริมให
สมุนไพรไทยเปนสินคาโลกในป พ.ศ. 2556-2560 มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัย
และคนหาสมุนไพรเดนของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการใชสมุนไพรไทยอยาง
แพรหลายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2559)   

ธุรกิจสมุนไพรไทยสวนใหญเปนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 
โดยสวนหนึ่งเปนผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน มีความคลองตัวสูง มีการจางงาน
ไมมาก ขยายตัวไดในภายหลัง โดยเฉพาะกลุมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและความ
งาม เชน เคร่ืองสําอาง บริการสุขภาพและความงาม (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม, 2560) สามารถแขงขันกันภายในประเทศ และสงออก
ผลิตภัณฑสมุนไพรไปประเทศตางๆ ได อยางไรก็ตาม ธุรกิจเหลานี้ยังประสบ
ปญหาการผลิตไมไดคุณภาพ สงผลตอความมั่นใจในการบริโภค ปญหาการผลิตมี
จํานวนไมพอตอความตองการของตลาด ปญหาตนทุนการผลิตสูงเกินไป 
ตลอดจนปญหาเทคนิคการผลิต และปญหาการกําหนดกลยุทธการตลาดที่ชัดเจน 
(สุจินดา เจียมศรีพงษ,2557) เปนตน ทําใหธุรกิจ SMEs และผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชน ไมสามารถกําหนดกลยุทธที่สรางความไดเปรียบในการแขงขันได
ในตลาดภายในประเทศและตลาดโลก ดังนั้น งานวิจัยนี้จะ ทําการศึกษาการ
พัฒนากลยุทธการตลาดเพื่ อสร างความได เปรียบทางการแข งขันของ
ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันผูประกอบการสมุนไพร โดย
ศึกษาในจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก โดยกําหนดคําถามในการวิจัย คือ 
ศักยภาพทางการตลาดและโอกาสของธุรกิจผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 
สงผลตอการกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของ
ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร ในจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก             
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เปนอยางไร งานวิจัยนี้จะทําการ ศึกษากลุมผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ
สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ระดับผูประกอบการชุมชน ในจังหวัดกําแพงเพชรและ
จังหวัดตาก โดยมุงเนนในผลิตภัณฑสมุนไพรในกลุมเคร่ืองสําอางสมุนไพร 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพดานกลยทุธการตลาดของผูประกอบการ
สมุนไพรทีไ่มใชอาหารจงัหวัดกําแพงเพชร และจงัหวัดตาก 
 2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ
สมุนไพรทีไ่มใชอาหารจงัหวัดกําแพงเพชร และจงัหวัดตาก 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตทางดานเนื้อหา  

   1.1 เปนการศึกษาภาพรวมของศักยภาพทางดานการตลาด

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม

การตลาด  

 1.2 เปนการศึกษาความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการ

สมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตากโดยการวิเคราะห

การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของ

ผูประกอบการและ Business Model Canvas (BMC)  

 2. ขอบเขตทางดานประชากร และกลุมตัวอยาง ทําการศึกษา

ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร 5 ราย และจังหวัด

ตาก 2 ราย 

วิธีดําเนินการวิจัย  

โดยการวิจัยเร่ือง“การพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน ของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดตาก” เปนการศึกษาศักยภาพดานการตลาดและ
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ศักยภาพดานการแขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัด
กําแพงเพชร และจังหวัดตาก และผูที่เก่ียวของในธุรกิจ ผูวิจัยใชระเบียบวิจัย 
คือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในลักษณะการวิจัยเชิง
ปฏิบัติ (Action Research) ที่จะเร่ิมตนจากเปาหมายสําคัญของการรวบรวม
ขอมูล หรือศึกษาในเชิงคุณภาพ เพราะตองการรวบรวมชุดความรูที่เปนสาระ 
และประเด็นสําคัญ ตลอดจนขอมูล (Information) ที่คาดวาเก่ียวของกับ
ผูประกอบการ การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research) เปนลักษณะนําไปสูการ
พัฒนา (Development) โดยเนื้อหาจากแบบสัมภาษณที่ไดพัฒนาจากชุด
ความรูของการวิจัยเชิงคุณภาพจะเปนขอมูลที่สําคัญที่จะนํามาใชในการพัฒนา
เปนตัวแปร ที่จะนําไปสูการวิเคราะหแบบจําลอง (Model) เพื่อจะ สามารถ
ชี้ใหเห็นวาเปนการพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน ของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร และ
จังหวัดตาก ที่ใชวิธีการศึกษาในลักษณะการวิเคราะหและปฏิบัติการ และ
ข้ันตอนตามกระบวนการของการเก็บขอมูล โดยมีรายละเอียดการดําเนินการ
วิจัย ดังนี้ 
 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เนื่องจากการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบกรณีศึกษา ผูวิจัยจึงใชขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เปนเคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ โดยศึกษา
รูปแบบการดําเนินธุรกิจแลววิเคราะห ขอมูลตาม 9 องคประกอบหลักของ
แมแบบโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) และแบบสัมภาษณจากการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อวิเคราะหศักยภาพดาน
การตลาดและศักยภาพดานการแขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใช
อาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตากดวยวิธีการ focus group เคร่ืองมือ
การวิเคราะหการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
และ Business Model Canvas (BMC) ประกอบดวย ทีมผูวิจัย 
ผูประกอบการ ผูเชียวชาญดานสมุนไพรประเภทไมใชอาหาร 
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การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาและวิเคราะหศักยภาพดานการตลาดการศึกษา และ
วิเคราะหและศักยภาพการแขงขัน 
 1. ศึกษาศักยภาพดานการตลาดและการแขงขันของผูประกอบการ
สมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 2. การวิเคราะหศักยภาพดานการตลาดและการแขงขันของ
ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 3. ทําแผนโมเดลธุรกิจ BMC การพัฒนาศักยภาพดานกลยุทธ
การตลาดของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และ
จังหวัดตาก 
 4. พัฒนาศักยภาพดานกลยุทธการตลาดของผูประกอบการสมุนไพรที่
ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตากตามโมเดลธุรกิจ  
 5. สรุปการใชแผนโมเดลธุรกิจดานกลยุทธการตลาดและการแขงขัน
และประเมินผล 
 โดยทั้งหมดมีการรวบรวม ขอมูลจากการสํารวจเอกสาร โดยทบทวน
วรรณกรรมแนวคิดทฤษฏี งานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความเอกสารรายงาน 
รายงานขอมูลสถิติตางๆ ขอสรุปปญหา และขอเสนอแนะ ขาวสาร วารสารทาง
วิชาการ และการสนทนากลุมแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) โดย
ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีคําถามหลัก เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกที่
สอดคลองกับ วัตถุประสงคในการศึกษาดังกลาวโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อวิเคราะห
ศักยภาพดานการตลาดและศักยภาพดานการแขงขันของผูประกอบการ
สมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตากดวยวิธีการ focus 
group เคร่ืองมือการวิเคราะหการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค 
(SWOT Analysis) และ Business Model Canvas (BMC) ประกอบดวย ทีม
ผูวิจัย ผูประกอบการ ผูเชียวชาญดานสมุนไพรประเภทไมใชอาหาร  
 2) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อจัดทําแผน
โมเดลธุรกิจดานการตลาดจากผลิตภัณฑเดิมใหมีกลุมลูกคาที่ชัดเจน และรับรู
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ถึงในสวนของตราสินคา บรรจุภัณฑ คุณภาพของสินคา ใหมีความโดดเดนและ
เปนเอกลักษณที่ผูบริโภคตองการ ที่มีความเหมาะสมกับราคา และชองทางการ
จัดจําหนาย ที่สอดคลองกับการสงเสริมการตลาด และโมเดลการแขงขันของ
ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก ที่ได
ขอมูลจากการวิเคราะหศักยภาพดานการตลาดและศักยภาพดานการแขงขัน
ของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
จากเคร่ืองมือ Business Model Canvas (BMC)   
 3) ดําเนินการตามโมเดล Business Model Canvas (BMC) เพื่อทํา
การดําเนินตามแผนการตลาดและการแขงขัน เพื่อพิจารณาสรุปผลตาม
แผนการตลาดและศักยภาพดานการแขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใช
อาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 
 
ผลการวิจัย 

1.1 ผลการวิเคราะหศักยภาพดานการตลาดและการแขงขันของ

ผูประกอบการสมนุไพรทีไ่มใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจงัหวัดตาก 

 จากความตองการผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางสมุนไพรเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง

ตามกระแสนิยมผลิตภัณฑธรรมชาติทําใหตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรของไทยเติบโต

ข้ึนอยางตอเนื่องและกาวกระโดดทั้งตลาดในประเทศ ปจจัยสภาพแวดลอม

ภายในของธุรกิจที่เปนจุดแข็ง ดานสภาวะปจจัยการผลิตในสวนของ กิจการมีองค

ความรูสามารถจัดการวัตถุดิบดานสมุนไพร และมีเคร่ืองมืออุปกรณและพื้นที่ใน

การเพาะปลูกสมุนไพรเพียงพอ ดานโครงสรางองคกร นโยบาย และกลยุทธ ใน

สวนของโครงสรางการบริหารงานของกิจการอยูในรูปแบบของกลุมวิสาหกิจ โดย

มีการมอบหมายความรับผิดชอบใหสมาชิกในครอบครัวแยกกันดูแลในแตละสวน 

ดานอุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสนับสนุนในสวนของ ในพื้นที่มี กลุมสมุนไพร

อินทรียบานเขาวังเยี่ยม จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งอยูในโครงการ สงเสริมสมุนไพร
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อินทรียของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีความพรอมในการปลูกสมุนไพรใหกับกิจการ

อยางตอเนื่อง เพียงพอตอการดําเนินกิจการแปรรูปเปนเคร่ืองสําอาง  

 ปจจัยสภาพแวดลอมภายในของธุรกิจที่เปนจุดออน ดานสภาวะปจจัย

การผลิตในสวนของการขาดเคร่ืองมือ และไมมีโรงเรือนในการแปรรูปการผลิตที่

ถูกตองตามหลักของ สํานักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึง

ไมสามารถข้ึนทะเบียนขอเลขที่จดแจงได ดานโครงสรางองคกร นโยบาย และกล

ยุทธในสวนของในการขับเคลื่อนธุรกิจ และผูประกอบการไมไดวางแผนในการใช

บุคลากรมืออาชีพจากภายนอก เขามาชวยบริหารงาน ดานสถานภาพของอุปสงค

ผูประกอบการขาดการพัฒนาสินคาที่หลากหลายเพื่อรองรับความตองการของ

ลูกคา การขยายตลาดของกิจการ ขาดการขยายตลาดที่ชัดเจน ไมมีการระบุตรง

ไป กลุมลูกคาที่เปนผูสูงอายุ หรือวัยทํางาน โดยสวนใหญระบุวากลุมลูกคา

เปาหมายเปนลูกคาทั่วไป 

 สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนโอกาสของธุรกิจ ดานสภาพแวดลอมทาง

การเมือง มีนโยบายรัฐบาลใหการสงเสริมผลิตภัณฑสมุนไพร ทําใหมีหนวยงาน

ภาครัฐหลายหนวยใหการชวยเหลือทั้งดานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ผลิต สภาพแวดลอมดานสังคมผูบริโภคกลุมที่เปนผูสูงอายุ เพิ่มมากข้ึน  นับเปน

โอกาสของกิจการ  สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีในกระบวนการ

ผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนโอกาสของกิจการในการพัฒนากระบวนการ

ผลิตขนาดเล็กที่มีคุณภาพได ดวยเงินทุนไมมากในข้ันเร่ิมตน รวมทั้งการจําหนาย

โดยตรงสูลูกคาเปาหมายในชองทางออนไลน 

 ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกที่ เปนอุปสรรคของธุรกิจ ไดแก

สภาพแวดลอมทางดานการเมือง ในสวนของการสนับสนุนแหลงเงินทุนสําหรับ

กิจการไมเพียงพอ โดยเฉพาะดานเงินทุนเนื่องจากกําลังขยายการผลิต และการ

วาร
สา
รพิ
กุล



        วารสารพิกุล ปที่ 17  ฉบบัที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 

 
338 338 

สนับสนุนดานการวิจัย สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัวภายในประเทศ

สงผลกระทบตอการเปดตลาดใหมในการยกระดับตลาดข้ึน 

 ความพรอมในการแขงขันของปจจัยภายในของผูประกอบการสมุนไพรที่

ไมใชอาหาร ดานสภาวะปจจัยการผลิตที่มีความพรอมในการแขงขันนอย ในสวน

ของมีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตามมาตรฐานภายในประเทศและการ

สงออกฯ มีกระบวนการสกัดสมุนไพรเพื่อให ไดสารออกฤทธิ์ที่สําคัญใน

กระบวนการผลิต และไดการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพที่สําคัญ ดาน

โครงสรางองคกร นโยบาย กลยุทธ ในสวนของ ทบทวนและปรับปรุงวิสัยทัศน 

นโยบาย กลยุทธและโครงสรางองคกรเหมาะสมกับสภาวะการแขงขันอยาง

ตอเนื่อง ดานการสนับสนุนของกิจการ ในสวนของจํานวนอุตสาหกรรมเกษตร

อินทรียที่ไดรับการรับรองมีความพรอมในการสนับสนุนกิจการ ดานสถานภาพ

ของอุปสงคของกิจการ พรอมรองรับในระดับนอยเมื่อผูบริโภคในตางประเทศมี

ความตองการสินคาสมุนไพรเพิ่มข้ึนโอกาสสงออกมากข้ึน 

 ความพรอมในการแขงขันของปจจัยภายนอกของผูประกอบการ

สมุนไพรที่ไมใชอาหารที่ความพรอมมากที่สุด ดานการเมืองในสวนของความ

พรอมในการสนับสนุนจากนโยบายและมาตรการของหนวยงานในพื้นที่ ดาน

เศรษฐกิจในสวนของการไดรับประโยชนจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

ประเทศ ดานสังคมในสวนของรูปแบบการใชชีวิตของผูบริโภคในปจจุบันเอ้ือตอ

การเปดโอกาสใหกับธุรกิจ และผูบริโภคใหการยอมรับและสนใจผลิตภัณฑจาก

ธรรมชาติมากข้ึนดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีปจจุบันสามารถชวยใหปรับปรุงและ

พัฒนาสินคา ลดตนทุนการผลิต การเขาถึงลูกคาใหมๆ และเพิ่มยอดขายไดดี

ยิ่งข้ึน วา
รส
ารพิ

กุล



                                วารสารพิกุล ปที ่17  ฉบับที ่2  กรกฎาคม-ธันวาคม  2562 339 

 1.2 ผลการพัฒนากลยุทธการตลาดของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใช

อาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก ตามแบบจําลองธุรกิจ ( Business 

Model Canvas : BMC)  

ประเด็นปญหาดานการตลาด 

Customer Segments (CS)  จากปญหาที่มีการกําหนดกลุมลูกคาที่

กวาง ไมมีการระบุถึงชวงอายุ ทําใหมีกลุมเปาหมายที่ไมชัดเจน ทําใหภาพรวม

กลุมผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก 

ไมสามารถนําเสนอสินคา และบริการไดตรงกับความตองการ 

Value Propositions (VP) สินคา มาตรฐานผลิตภัณฑ การสรางแบ

รนดและบริการ ของผูประกอบการที่นําเสนอยังไมสอดคลองกับพฤติกรรมและ

ความตองการของผูบริโภค มีการนําเสนอใหผูบริโภครับรูถึงคุณคาเพียงพอ

สําหรับลูกคาในระดับที่นอย ของคุณคาของสินคาและบริการดังกลาว  

Channels (CH) มีการกําหนดชองที่ไมครอบคลุม โดยทําการ

ออกจําหนายขายเพียงชวงงานเทศกาลประจําจังหวัดเทานั้นทําใหมียอดขายที่

ไมคงที่  

Customer Relationships (CR) ขาดวิธีการในการสรางสายสัมพันธ

กับลูกคา เชนการอํานวยความสะดวกแกลูกคา ในเร่ืองสถานที่การจัดจําหนาย 

ขาดการใชบริการทางออนไลน มีการสรางชุมชน (Community) นอยที่ทําให

เกิดการพูดคุยและรูจักกันของลูกคา  

Revenue Streams (RS) รายไดที่เกิดจากจําหนายผลิตภัณฑ

สมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก โดยขาดการ

ประมาณการหรือพยากรณยอดขายลวงหนา ไมมีการบันทึกที่ชัดเจนของ

ยอดขายจริง  
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ประเด็นปญหาดานการดําเนินงาน 
Key Partnerships (KP) พันธมิตรหลักยังมีจํานวนนอย ทําใหขาด

การเชื่อมโยงเครือขายและการพัฒนาผูประกอบในทุกดานอยางสมดุล 
 Key Activities (KA) มีกิจกรรมหลักของกลุม ทั้งการผลิต การตลาด 

แตขาดความสอดคลองและความตอเนื่องในการทํากิจกรรม 

Key Resources (KR) วัตถุดิบที่ทําการผลิตสามารถหาซื้อไดภายใน

ชุมชน ขาดการลงทุน และสนับสนุนในสถานที่ผลิตเพื่อปรับปรุงใหไดรับการ

รับรองมาตรฐาน 

Cost Structure (CS) โครงสรางตนทุน ขาดการบันทึกอยางเปน

ระบบ ดานคาวัตถุดิบคาแรง  คาใชจายในการผลิต คาใชจายทางการตลาด  

คาใชจายทางการบริหาร ยังไมสามารถบอกสัดสวนไดชัดเจน 

 1.3 การพัฒนากลยุทธการการตลาดสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัด

กําแพงเพชร และจังหวัดตาก 

 การจัดทําการจัดทํากลยุทธการตลาดเพื่อสรางความไดเปรียบทางการ

แขงขันของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และ

จังหวัดตาก โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

สภาพแวดลอมภายนอกของการตลาดของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร

จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก ตามกระบวนการวิเคราะห SWOT โดย

รวมกันสรุปเปน จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส และอุปสรรคในตอนที่ 1  มาใชใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการในข้ันตอนนี้

ประกอบดวย  ผูประกอบการสมุนไพร หนวยงานภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญดาน

สมุนไพรประเภทไมใชอาหาร จากผลการประเมินปจจัยสภาพแวดลอม

การตลาดของผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชรและ

จังหวัดตาก ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการไดระดมสมองจัดทํากล

ยุทธการตลาด ดังนี้ 
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 1. กลยุทธพัฒนาหนวยงานการตลาดสมุนไพรจังหวัดกําแพงเพชร 

จังหวัดตาก มี 3 มาตรการ  

 2. กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑดานสมุนไพรที่ไมใชอาหาร มี 2 มาตรการ 

 3. กลยุทธการประชาสัมพันธสมุนไพรภายใตกระแสเครือขายสังคม

ออนไลน (Social Network) มี 2 มาตรการ 

 4. กลยุทธพัฒนาบุคลากรดานสมุนไพรการใหบริการแกผูบริโภค และ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ มี 2 มาตรการ 

 5. กลยุทธเจาะตลาด (กลุมผูบริโภคปจจุบัน) มี 3 มาตรการ        

 6. กลยุทธพัฒนาตลาด (กลุมผูบริโภคกลุมใหม) มี 1 มาตรการ      

 7. กลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรม มี 1 มาตรการ       

 8. กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มโดยเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ มี 3 

มาตรการ 

 9. กลยุทธสรางความสัมพันธดานสมุนไพรและการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพกับภายในประเทศ และตางประเทศ มี 2 มาตรการ 

 ผู เชี่ยวชาญไดพิจารณาขอมูลประกอบการจัดทํากลยุทธความ

เหมาะสมของกลยุทธ และความสอดคลองของวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 

กลยุทธ มาตรการ กับการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายในและปจจัย

สภาพแวดลอมภายนอก  ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญวิพากษ สรุปไดวา

โครงสรางกลยุทธมีความเหมาะสม ที่มาของจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค มี

ความชัดเจน  

 ผลการประเมินความสอดคลอง ความเหมาะสม ความเปนไปได และ

ความเปนประโยชน ของกลยุทธโดยผูบริหาร นักวิชาการที่มีคุณวุฒิดาน

การตลาดสมุนไพร และผูที่มีสวนไดสวนเสียกับสมุนไพร จังหวัดกําแพงเพชร 

จังหวัดตาก พบวา กลยุทธทั้ง 9 กลยุทธในภาพรวมมีความเปนประโยชนอยูใน
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ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.63)  กลยุทธมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก

ที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.62) และกลยุทธมีความเปนไปไดอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 

= 4.39)   ซึ่งพิจารณาตามเกณฑประเมินแสดงวา กลยุทธการตลาดสมุนไพรที่

ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก ทั้ง   9 กลยุทธ มีความเหมาะสม 

มีความเปนไปได และมีความเปนประโยชน 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้จากจุด

แข็งในพื้นที่ใหบริการความรับผิดชอบดานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

(มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก มีบุคลากรวิจัย

ดานวิทยาศาสตรและบุคลากรซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เก่ียวของ

กับอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง ประกอบกับในพื้นที่มีวัตถุดิบ สมุนไพร สารตั้ง

ตนเชิงเกษตรกรรมที่มีคุณภาพดี บวกกับโอกาสของกระแสความสนใจในเร่ือง

สุขภาพ (Health&Fitness) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคที่หันมา

สนใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ผูบริโภคตางใหความสนใจและใสใจในการดูแล

ตัวเอง ทั้งดานอาหาร ความงามและผิวพรรณกระแสความใสใจในสิ่งแวดลอม 

(Environmental Concerns) ปจจุบันกระแสความใสใจในสิ่งแวดลอมและ

ความตองการอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ และปราศจากการปนเปอน

ของสารเคมีทองถ่ินตาง ๆ สมุนไพรไทยลวนมี       อัตลักษณเฉพาะถ่ิน 

(Characters) และสามารถนําไปสูการสรางมูลคาเพิ่มในเร่ืองราว (Story) ของ

ผลิตภัณฑได จึงมีการกําหนดกลยุทธการตลาดเพื่อความสามารถทางการ

แขงขัน  

ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหารจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัด

ตาก มีความพรอมที่จะสามารถในการปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบัน
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ตางๆ ทางธุรกิจไดเปนอยางดี Business Model Canvas แบบแยกสวน 

(การตลาดการสรางสรรคผลิตภัณฑ, และการดําเนินงาน) ทําใหผูประกอบการ

สามารถลงรายละเอียดของแบบจําลองทางธุรกิจไดละเอียดข้ึน ทําใหเราเห็นถึง

ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบไดอยางชัดเจนข้ึนโดยไมสับสน 

โดยในแตละองคประกอบมีความสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโตและอยู

รอดในสภาพการแขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งผลการศึกษามี

ความสอดคลองกับ สมบูรณ ขันธิโชติ (2558) ที่ทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนา

ศักยภาพดานการตลาด กลุม OTOP จังหวัดนนทบุรี: ประเภทสมุนไพรที่ไมใช

อาหาร ผลการวิจัยพบวา ผูประกอบการ OTOP ขาดความรู ความเขาใจการ

พัฒนาผลิตภัณฑ-บรรจุภัณฑและการสรางแบรนด ขาดความรู ความเขาใจ 

ดานการตลาด เครือขาย OTOP ไมเขมแข็งขาดความรวมมือของบุคคลใน

เครือขาย ขาดเงินทุนในการดําเนินงาน การไดรับการสงเสริม สนับสนุนจาก

รัฐบาล หนวยงานภาครัฐ และเอกชนจากสวนกลางและภายในจังหวัดยังไม

ตอเนื่อง การพัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการรวมกันจัดตั้งเครือขาย

ผูประกอบการกลุม OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร เพื่อเพิ่มอํานาจใน

การตอรองกับผูจัดจําหนายและหนวยงานตาง ๆ ที่จัดกิจกรรมเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ OTOP สินคาของกลุมมีลักษณะคลายกัน ตองมีการคัดเลือกสินคา

เดนของกลุมเพื่อทําการประชาสัมพันธในลักษณะของกลุมหรือเครือขาย โดย

สินคาที่มีลักษณะเหมือนกันตองเลือกสินคาที่เดนที่สุดในการนําเสนอ จัดทํา

ฐานขอมูลผูประกอบการ OTOP สมุนไพรที่ไมใชอาหารของจังหวัดนนทบุรีเพื่อ

ใชเปนฐานขอมูลในการปรึกษาหารือ หรือใหขอมูลเก่ียวกับแหลงในการ

จําหนายสินคา ตองสรางตราสินคาเพื่อใหเปนที่รูจักกับผูบริโภค และสอดคลอง

กับ วิโรจน เจษฎาลักษณ (2560)  ไดทําการศึกษากลยุทธการสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ กรณีศึกษา: 
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บานลูกประคบสมุนไพร อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวาธุรกิจ

มีจุดแข็งคือ สินคามีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ราคาตนทุนการผลิตถูกกวา

เจาอ่ืน สวนจุดออนคือ ยังไมคอยเปนที่รูจักในสังคมเทาไหร และโอกาสของ

ธุรกิจลูกประคบสามารถขยายฐานการคาไปยังตางประเทศไดแลว แตยังมี

อุปสรรคในเร่ืองของการขนสงสินคาในจํานวนมาก ธุรกิจยังไดนําเอากลยุทธ

ความแตกตาง กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน กลยุทธการจัดจาหนาย และกล

ยุทธการสงเสริมการขายมาใชเปนแบบอยางในการดําเนินธุรกิจ จึงทําให

สามารถดําเนินธุรกิจใหมีความอยูรอดและประสบความสําเร็จเปนผูครองตลาด

สามารถเขาถึงและครองใจผูบริโภคไดเปนอยางดี ซ่ึงจากการศึกษา

ผูประกอบการสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการการดําเนินงานของธุรกิจลูกประคบสมุนไพรโดยใชกล

ยุทธการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันอยางยั่งยืน และสอดคลองกับ 

พิมพพิสุทธิ์ อวนล้ํา (2558) ไดทําการศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของกลุม

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑOTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหารตามโครงการ

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑผลการศึกษา พบวา 1) ดานศักยภาพการดําเนินงาน

ของกลุม OTOP พบวา ลักษณะการกอตั้งกลุม 3 ลักษณะคือผูผลิตชุมชนที่เปน

กลุม ผูผลิตชุมชนที่มีเจาของรายเดียวและ ผูผลิตที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม(SMEs) ประเภทของผลิตภัณฑสมุนไพรที่จําหนายมี 2 ประเภทคือ 

สมุนไพรที่ใชภายใน และ สมุนไพรที่ใชภายนอก มีการลงทะเบียน OTOP และ

ผานการคัดสรรตามโครงการคัดสรรหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเมื่อป 2553 การ

บริหารงานมีโครงสราง 2 ระดับคือ ระดับสวนกลาง และระดับสวนภูมิภาค 

โดยมีการดําเนินงานของกลุม 4 ดาน คือ ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการ

ผลิตและเทคโนโลยี ดานการตลาด และดานการบริหารการเงิน 2) การศึกษา

ความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑ OTOP ประเภทสมุนไพรที่ไมใชอาหาร 
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พบวามีความตองการเก่ียวกับผลิตภัณฑ 5 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ ดานผูผลิต

ชุมชน ดานกระบวนการผลิต ดานความเชื่อ และดานเทคโนโลยีในการผลิต 

ขอเสนอแนะ 

จากการอภิปรายผลของการวิจัย มีขอเสนอแนะสําหรับการนํา

ผลการวิจัยไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

    1.1 ขอเสนอแนะสําหรับผูมีสวนไดสวนเสียและผูประกอบการดาน

สมุนไพรของจังหวัดกําแพงเพชรและจังหวัดตาก 

           1.1.1 ผูมีสวนไดสวนเสียดานสมุนไพร และผูประกอบการ ของจังหวัด

กําแพงเพชร และจังหวัดตาก ควรนํา กลยุทธการตลาดสําหรับผูประกอบการ

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก ที่พัฒนาข้ึนจาก

งานวิจัยนี้ไปใชในการดําเนินงานดานการตลาดสมุนไพร จังหวัดกําแพงเพชร 

จังหวัดตากตอไป 

          1.1.2 ผูมีสวนไดสวนเสียดานสมุนไพร และผูประกอบการ ของจังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดตาก สามารถเลือกใชกลยุทธที่เหมาะสม หรือจําเปน 

เพื่อใหสามารถดําเนินงานดานการตลาดสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดตาก ประกอบดวย 9 กลยุทธดังนี้ 1) กลยุทธพัฒนา

หนวยงานการตลาดสมุนไพรจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก 2) กลยุทธพัฒนา

ผลิตภัณฑดานสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  3) กลยุทธการประชาสัมพันธสมุนไพร

ภายใตกระแสเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  4) กลยุทธพัฒนา

บุคลากรดานสมุนไพรการใหบริการแกผูบริโภค และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

5) กลยุทธเจาะตลาด (กลุมผูบริโภคปจจุบัน) 6) กลยุทธพัฒนาตลาด (กลุม

ผูบริโภคกลุมใหม) 7) กลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรม 8) กลยุทธการสราง
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มูลคาเพิ่มโดยเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ 9) กลยุทธสรางความสัมพันธ

ดานสมุนไพรและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพกับภายในประเทศ และตางประเทศ  

1.1.3 ผูมีสวนไดสวนเสียดานสมุนไพรและผูประกอบการ ของจังหวัด

กําแพงเพชร จังหวัดตาก ควรใหมีหนวยงานดานการตลาด ข้ึนมาดําเนิน

กิจกรรมเพื่อปฏิบัติงานดานการตลาด ซึ่งประกอบดวย 1)  การวิเคราะหความ

ตองการของลูกคา  2)  การวางแผนการตลาด  3) การนําแผนไปปฏิบัติ       

4) การควบคุมการปฏิบัติงานดานการตลาดสมุนไพร จังหวัดกําแพงเพชร  

     1.2 ขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานภาครัฐที่มีสวนชวยสนับสนุน

การตลาดดานสมุนไพร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก 

           1.2.1  หนวยงานภาครัฐที่มีสวนชวยสนับสนุนระบบสมุนไพรครบ

วงจร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก สามารถนํากลยุทธการตลาดสําหรับ

สมุนไพรที่ไมใชอาหาร ที่พัฒนาข้ึนจากงานวิจัยนี้ไปใชในการบูรณาการการ

ดําเนินงานดานการตลาดสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัด

ตาก 

2. ขอเสนอสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

     ควรมีการวิจัยประสิทธิภาพของการใชกลยุทธการตลาดสําหรับ

ผูประกอบการสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก ที่

พัฒนาข้ึนจากงานวิจัยนี้ ซึ่งประกอบดวย ไดแก 1) กลยุทธพัฒนาหนวยงาน

การตลาดสมุนไพรจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตาก 2) กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑ

ดานสมุนไพรที่ไมใชอาหาร  3) กลยุทธการประชาสัมพันธสมุนไพรภายใต

กระแสเครือขายสังคมออนไลน (Social Network)  4) กลยุทธพัฒนาบุคลากร

ดานสมุนไพรการใหบริการแกผูบริโภค และการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 5) กล

ยุทธเจาะตลาด (กลุมผูบริโภคปจจุบัน) 6) กลยุทธพัฒนาตลาด (กลุมผูบริโภค

กลุมใหม) 7) กลยุทธการตลาดเชิงกิจกรรม 8) กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มโดย
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เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ 9) กลยุทธสรางความสัมพันธดานสมุนไพรและ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพกับภายในประเทศ และตางประเทศ 
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